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PE. JOSÉ BENEDICTO DA SILVA CSsR
+27 de JULHO 1945 
Com os Padres Oscar Chagas, Orlando Morais e José Lopes, Pe. Silva
formou a primeira turma de padres brasileiros da nossa Província. A
respeito dele um cronista escreveu o que todos já diziam: “Um Israelita
autêntico, sem uma sombra de maldade”. ( Jo 1, 47 ). Pe. Silva nasceu
em São Luiz do Paraitinga, a 1º de novembro de 1886, e seus pais, muito
pobres, eram caboclos da roça. Desde criança vivia pensando em ser
padre. Tanto insistiu que, um dia, sua mãe resolveu tentar o que lhe
parecia impossível. Pôs o filho num jacá e, a cavalo, foi a Aparecida
saber se os padres aceitavam o seu garoto. Ao entrar na cidade (narrava
o Pe. Silva) ficou tão amedrontado que, quase chorando, tratou de se
“afundar” no jacá, e não quis mais olhar para fora... Mirabilis Deus! O
garoto foi aceito no Colégio Santo Afonso. Embora fosse um caipirinha
tímido, de inteligência mais pobre do que remediada, à custa de esforço e
aplicação deu conta dos estudos e chegou ao noviciado em 1906.
Professando em 1908, foi cursar Filosofia e Teologia na Alemanha. Ao
voltar, trabalhou sempre como missionário, ou como professor. Nas
missões era muito estimado pela simplicidade no seu modo de tratar com
o povo. Sempre atrás das expressões e piadas caipiras, não deixava de contar também as suas. Pregava com
clareza e naturalidade, podendo ser compreendido facilmente por todos. Como religioso era exato, e por vezes,
escrupuloso na observância regu199 lar. Edificava os juvenistas com sua piedade simples e sincera,
mostrando-se entusiasmado quando lhes falava da vocação e da vida redentorista. Ótimo confrade, era de uma
prosa agradável e alegre, interessante para todos. Estava ele em Pinheiro Marcado (RS) como professor do
Juvenato, quando começou a declinar a sua saúde: rigores do clima, aliados a uma grande saudade de São
Paulo, onde crescera e trabalhara sempre. Adoecendo gravemente, precisou ser levado para o hospital de Boa
Esperança. De nada valeram os cuidados médicos, e a 27 de junho de 1945, ele trocou esta vida por outra
infinitamente melhor.
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